NOTA DE PREMSA

Data:

El TSJC estima parcialment el recurs
d’apellació de l’Ajuntament i deixa sense
efectes l’anullació del pressupost de 2013
La sentència estableix que l’Ajuntament no va vulnerar el drets
fonamentals de l’oposició en la convocatòria d’aprovació del
pressupost municipal de 2013, la plantilla de personal, la relació
de llocs de treball i la creació de l’empresa pública “Montornès
Manteniment i Serveis SL”.
De la sessió extraordinària urgent del 21 de març de 2013, el
tribunal només declara anullats dos punts referits a
modificacions pressupostàries.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sentència
definitiva després de la demanda, ara fa un any, interposada pel regidor del
PSC, Daniel Cortés, contra la convocatòria del Ple extraordinari del 21 de març
de 2013 en què es va aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de
treball i la creació de l’empresa pública “Montornès Manteniment i Serveis SL”
El TSJC ha estimat parcialment el recurs d’apel·lació presentat per l'Ajuntament
de Montornès contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 1
de Barcelona, que el 13 de juny passat va entendre que s’havien vulnerat els
drets fonamentals del regidor del PSC.
Els raonaments del tribunal es basen en el fet que el regidor Daniel Cortés va
acceptar la urgència dels punts de l’ordre del dia 1, 2, 5, 6 i 7 (modificació de
diversos serveis públics i establiment del règim de la seva prestació; constitució
de l’empresa pública Montornès Serveis i Manteniment, SL; aprovació del
pressupost 2013, aprovació de la plantilla de llocs de treball i la relació de llocs
de treball) i va negar la dels punts 3 i 4 (modificacions pressupostàries per
crear les noves aplicacions d’inversions referides a mobiliari per a equipaments,
a un menjador a l’escola de Sant Sadurní i a la reconversió dels habitatges
d’aquesta escola en un hotel d’entitats).

